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Dong sær Føroyar-Hetlands leiðina sum ein oljulandslut

Vit síggja alt økið millum Føroyar og Hetland sum EIN landslut í oljuhøpi, og at 

tað tí eiga at vera møguleikar at gera fund eisini í føroyska partinum av 

Føroyar-Hetlands lagdini, sigur leitistjórin hjá DONG, Søren B. Andersen og 

vísir til, at felagið longu hevur verið við til at gera fleiri lønandi olju- og 

gassfund bretsku megin markið. Við nýggju loyvunum á føroyska 

landgrunninum ætlar Dong at endurtaka góðu úrslitini frá Hetlandsleiðunum. 

Vit hava søkt um økið av tveimum orsøkum. Tað eru 10 ár síðani, at vit 

seinast boraðu í umráðinum, og seismiska tøknin hevur ment seg síðani, 

soleiðis at vit nú halda okkum kunna kortleggja møguligar oljulummar meira 

neyvt. Teir brunnarnir, sum vórðu boraðir í økinum tíðina í hesi øldini, vórðu 

allir boraðir eftir stuttari tíð, og man brúkti ikki nógva tíð tá til at kalibrera teir 

seismisku upplýsingarnar við tær nýggju boriinformatiónirnar millum 

boringarnar. Vit hava nú ment eina serstaka seismiska tøkni til at hjálpa til við 

at kortleggja møguligar olju- og gassgoymslur, sum vit hava havt sera 

væleydnaðar royndir við í bretska partinum av Føroyar-Hetlands lagdini. Vit 

fara at samanbera hesa seismisku tøknina við fyrrverandi boriúrslit og harvið 

kortleggja oljupotentialið í økinum meira neyvt tey næstu trý árini, áðrenn vit 

taka avgerð um at bora. Um hina orsøkina til at hava søkt um tey bæði loyvin, 

sigur Søren B. Andersen, at síðani Marjunfundið varð gjørt, er 

framleiðslutøknin eisini ment, og somuleiðis eru prísfortreytirnar broyttar, 

soleiðis at teir kunnu brúka eitt trý ára tíðarskeið til at gera eina fullkomna 

endurskoðan av fundinum bygt á nýggja tøkni og prísforteytir, og út frá tí at 

taka avgerð, um tey skulu bora ein avmarkingarbrunn, soleiðis at fundið kann 

verða testað við nýggju tøknini. Hann vísir annars á, at Dong er við í fleiri 

fundum hinumegin markið og hesa positivu vitan fara teir at brúka til at 

kortleggja potentialið og møguleikarnar í nýggju loyvunum á føroyska 

landgrunninum. Vit síggja alt økið sum EIN landslut, og at tað tí eiga at vera 

møguleikar at gera fund eisini í føroyska partinum av Føroyar-Hetlands 

lagdini. Uppá fyrispurning hví teir eru einsamallir um hesa nýggju uppgávuna 

sigur Dong-stjórin, at teir hava valt at vera uttan partnarar í fyrsta umfari, tí 

tá kunnu teir arbeiða skjótari og við størri fleksibiliteti. Vit fara at royna at fáa 

onnur oljufeløg við í loyvini, áðrenn vit endaliga gera av at bora, tí ein boring í 

hesum økinum er sera kostnaðarmikil. Søren B. Andersen leggur aftrat, at 

einki samanfall er millum nýggju loyvini og so tey, sum Dong hevur verið 

partur av í mong ár. Her er talan um tvey ymisk loyvi, har Statoil er 

fyristøðufelag, og í øðrum av teimum loyvunum verður borað næsta ár. So 

ikki kann sigast annað enn, at DONG hevur verið og er sera virkið á føroyska 

landgrunninum og hevur stóran týdning fyri at fáa størri vitan um føroysku 

undirgrundina.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\216939\_4a_00114.jpg

http://www.oljan.fo/


Vit síggja alt økið millum Føroyar og Hetland sum EIN landslut í oljuhøpi, og at 

tað tí eiga at vera møguleikar at gera fund eisini í føroyska partinum av 

Føroyar-Hetlands lagdini, sigur leitistjórin hjá DONG, Søren B. Andersen og 

vísir til, at felagið longu hevur verið við til at gera fleiri lønandi olju- og 

gassfund bretsku megin markið. Við nýggju loyvunum á føroyska 

landgrunninum ætlar Dong at endurtaka góðu úrslitini frá Hetlandsleiðunum. 

Vit hava søkt um økið av tveimum orsøkum. Tað eru 10 ár síðani, at vit 

seinast boraðu í umráðinum, og seismiska tøknin hevur ment seg síðani, 

soleiðis at vit nú halda okkum kunna kortleggja møguligar oljulummar meira 

neyvt. Teir brunnarnir, sum vórðu boraðir í økinum tíðina í hesi øldini, vórðu 

allir boraðir eftir stuttari tíð, og man brúkti ikki nógva tíð tá til at kalibrera teir 

seismisku upplýsingarnar við tær nýggju boriinformatiónirnar millum 

boringarnar. Vit hava nú ment eina serstaka seismiska tøkni til at hjálpa til við 

at kortleggja møguligar olju- og gassgoymslur, sum vit hava havt sera 

væleydnaðar royndir við í bretska partinum av Føroyar-Hetlands lagdini. Vit 

fara at samanbera hesa seismisku tøknina við fyrrverandi boriúrslit og harvið 

kortleggja oljupotentialið í økinum meira neyvt tey næstu trý árini, áðrenn vit 

taka avgerð um at bora. Um hina orsøkina til at hava søkt um tey bæði loyvin, 

sigur Søren B. Andersen, at síðani Marjunfundið varð gjørt, er 

framleiðslutøknin eisini ment, og somuleiðis eru prísfortreytirnar broyttar, 

soleiðis at teir kunnu brúka eitt trý ára tíðarskeið til at gera eina fullkomna 

endurskoðan av fundinum bygt á nýggja tøkni og prísforteytir, og út frá tí at 

taka avgerð, um tey skulu bora ein avmarkingarbrunn, soleiðis at fundið kann 

verða testað við nýggju tøknini. Hann vísir annars á, at Dong er við í fleiri 

fundum hinumegin markið og hesa positivu vitan fara teir at brúka til at 

kortleggja potentialið og møguleikarnar í nýggju loyvunum á føroyska 

landgrunninum. Vit síggja alt økið sum EIN landslut, og at tað tí eiga at vera 

møguleikar at gera fund eisini í føroyska partinum av Føroyar-Hetlands 

lagdini. Uppá fyrispurning hví teir eru einsamallir um hesa nýggju uppgávuna 

sigur Dong-stjórin, at teir hava valt at vera uttan partnarar í fyrsta umfari, tí 

tá kunnu teir arbeiða skjótari og við størri fleksibiliteti. Vit fara at royna at fáa 

onnur oljufeløg við í loyvini, áðrenn vit endaliga gera av at bora, tí ein boring í 

hesum økinum er sera kostnaðarmikil. Søren B. Andersen leggur aftrat, at 

einki samanfall er millum nýggju loyvini og so tey, sum Dong hevur verið 

partur av í mong ár. Her er talan um tvey ymisk loyvi, har Statoil er 

fyristøðufelag, og í øðrum av teimum loyvunum verður borað næsta ár. So 

ikki kann sigast annað enn, at DONG hevur verið og er sera virkið á føroyska 

landgrunninum og hevur stóran týdning fyri at fáa størri vitan um føroysku 

undirgrundina.


